św. Ludwik Grignon de Montfort

AKTUALNOŚCI
1. Dziękujemy za wszelką zyczliwosc, modlitwę i kazdego rodzaju wsparcie,
i za wszelkie zaangazowanie.
2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu o godzinie 16:30 - Droga Krzyzowa,
a potem adoracja dla chętnych!
3. Tradycyjne nabozenstwo Drogi Krzyzowej Aleją Najswiętszej Maryi Panny
w Częstochowie odbędzie się w piątek przed III Niedzielą Wielkiego Postu
t.j. 13 marca 2020 r. Rozpoczęcie przed kosciołem Świętego Zygmunta o godzinie 19.00
4. Śpotkanie biblijne we wtorek 17 marca o godzinie 17:00.
5. Śpotkanie z nauczaniem Koscioła we wtorek 24 marca o godzinie 17:00.
6. 25 marca Dzien Świętosci Zycia - zachęta do Duchowej Adopcji.
7. 27 marca o godzinie 19:30 kolejne spotkanie z cyklu: „Maryjne drogi
swiętosci Śtefana kard. Wyszynskiego”. Zapraszamy!
8. Zyczenia Wielkanocne z ks. Abp. Metropolitą w Wielki Czwartek w auli
WŚD ok. godziny 13:00.
9. Najblizsza Msza sw. Śodalicyjna w Niedzielę Miłosierdzia Bozego tj.
19 kwietnia, a po niej spotkanie przy „swięconym”, ktore przygotowujemy
wszyscy przynosząc dania wg. mozliwosci.

MARYJNE DORGOWSKAZY NA DRODZE WIARY UCZNIÓW CHRYSTUSA

Być uczniem Chrystusa
Bycie uczniom polega na słuchaniu Go (Słowo), kochaniu i naśladowaniu Jezusa.
Jest bardziej postawą serca niż tylko wiedzą
SŁUCHAĆ – karmić się Jego słowem, szukać Jego woli nie własnej
KOCHAĆ – trwać w Nim i stawiać Go ponad wszystko, nieustanna z Nim bliskość modlitewna
i sakramentalna – zjednoczenie woli w = W (wola moja = wola Boża)
NAŚLADOWAĆ – myśleć, postępować, żyć jak Jezus dzięki mocy Jego Ducha
Chodzi nie o to, co wiemy, ale jak żyjemy i jak jesteśmy posłuszni w realizacji woli Boga.
Żyć w mocy Bożego Ducha – sam nic nie zrobię
Droga wiary
Życie droga wiary – żywej więzi z Jezusem - droga wzrostu by przynosić owoc
J 15 – trwanie w Chrystusie niezbędny warunek
Permanentna formacja – permanentny wzrost - głęboka formacja: duchowa i intelektualna
Wiara i rozum – dopełniające się i niezbędne sobie nawzajem drogi poznania
Wzrastanie w nas człowieka wewnętrznego - duchowego - by nie żyć wg. ciała czy świata
Postawa człowieka wobec Boga, drugiego, siebie:
- warstwa poznawcza – kto co? ROZUM – wiedza – studium - poznanie
- warstwa aksjologiczno – afektywna SERCE Dlaczego? – motywacja?
- warstwa działania RĘCE W jaki sposób? potwierdzenie
Maryjność tej drogi
Maryja – pielgrzymująca Uczennica – pierwsza na drodze
Pierwowzór Kościoła – w niej to czym spodziewamy się być i do czego dążymy
Dzieło zbawiania spodobało się Bogu dokonywać we wspólnocie
- zbawiony ja – konkretna osoba - Bóg wspólnota Osób - zaprasza do wspólnoty
- więź z Bogiem ściśle związana z więzią z bliźnim (1J)
- wspólnota niezbędna do wzrostu w miłości (rodzina, Kościół, SM itd.)
- św. Paweł: Nikt nie żyje i nie umiera dla siebie
- żadne zło nie jest sprawą indywidualną zawsze ma przełożenie, skutki wspólnotowe
Dzięki wspólnocie:
Poznanie prawdy o sobie i szkoła bezinteresownej miłości - służby
oczyszczenie: droga Krzyża
integracja z innymi osobami: uczenie się i budowanie autentycznych relacji osobowych
możliwość służby innym
przestrzeń formacji duchowej i intelektualnej, pomoc w niej
pomoc w rozeznawaniu powołania życiowego lub w jego realizacji
zaspokojenie potrzeby przynależności, akceptacji, tożsamości

Uczeń Chrystusa w czasach współczesnych
I. Osobista więź z Mistrzem – wzrastanie wewnętrznego człowieka – permanentna głęboka formacja

II. Rozeznawanie oparte na głębokiej formacji intelektualnej:
- dla niewierzących – zdrowy rozsądek – prawo naturalne
- wg. życia duchowego, nauczania Kościoła ale wg moje uznania, jak ja uważam za ważne
- wg. tego jak Bóg chce
Potrzeba gruntownej wiedzy by właściwie rozpoznać współczesne problemy i zagrożenia!
III. Sumienie oparte na normie obiektywnej, właściwie uformowane – co Bóg myśli a nie ja
IV. Walka:
- merytoryczna – obrona wiary – potrzeba wiedzy i solidnych argumentów
- emocjonalna
- z pokusą, okazją do grzechu
- duchowa (ze złym duchem)
V. Świadectwo życia – dojrzałej miłości nawet nieprzyjaciół, budowania relacji dojrzałych, bezinteresownych
Uważać na zagrożenia
grzech (ciężki), pycha, relatywizm, permisywizm, subiektywizm, życie przeszłością swoją i innych,
powierzchowność, letniość, brak właściwej wiedzy – zrozumienia, akcyjność, wybiórczość, intelektualizacja, myślenie magiczne, szukanie świętego spokoju
Być uczniem Jezusa jak Maryja pierwsza uczennica
- dojrzewać w łonie Maryi – przez całkowite Jej zawierzenie i oddanie się do dyspozycji
- uczyć się Jej cnót: wierność, pokora, czystość, roztropność, męstwo, pobożność, ubóstwo, posłuszeństwo, cierpliwość, miłosierność, ufność
- z pomocą Niepokalanej coraz więcej miejsca dla Boga, a coraz mniej dla mojego „ja” – stawać
się nowym człowiekiem

FORMACJA PRZEZ DOBRĄ LEKTURĘ!

FORMACJA BIBLIJNA
Słuchamy co Bóg mówi w czasie liturgii

III Niedziela Wielkiego Postu - 15 III
Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42
IV Niedziela Wielkiego Postu - 22 III
1Śm 16,1b.6-7.10-13b; Ef 5,8-14; J 9,1-41
V Niedziela Wielkiego Postu - 29 III
Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45
Niedziela Męki Pańskiej/Palmowa - 5 IV Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Msza Wieczerzy Pańskiej - 9 IV
Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4b.5-8; Łk 4,16-21
Liturgia Męki Pańskiej - 10 IV
Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16. 5,7-9; J 18,1-19,42
Zmartwychwstanie Pańskie - 12 IV
Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 vel 1Kor 5,6b-8; J 20,1-9
Niedziela Miłosierdzia Bożego - 19 IV Dz 2,42-47; 1P 1,3-9; J 20,19-31
INTENCJE MODLITEWNE
* dziękczynienie za łaski, jakimi Pan Bog obdarował Śodalicje Marianskie
* o ducha apostolskiego i misyjnego oraz o rozwoj Śodalicji Marianskich
* o swiętosc rodzin, o powołania kapłanskie i zakonne, o pokoj
* o duchowy i liczebny rozwoj naszej ŚM

MARZEC 2020
9 Św. Dominika Śavio, wd. (ŚM);
12 Św. Alojzego Orione, kapłana (ŚM)
16 Św. Gabriela Lalemanta, zakonnika i męczennika, wd. (ŚM)
KWIECIEŃ 2020
16 Św. Marii Bernadetty Śoubirous, dziewicy, wd. (ŚM)
18 Bł. Śabiny Petrilli, dziewicy, wd. (ŚM)
24 Św. Fidelisa ze Śigmaringen, kapłana i męczennika (ŚM)
27 Św. Piotra Kanizego, kapłana i doktora Koscioła, wo. (ŚM)
28 Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, kapłana, wd. (ŚM)

Z ŻYCIA FEDERACJI SODALICJI MARIAŃSKICH W POLSCE
1. Pamiętajmy w modlitwie o Federacji SM w Polsce.
2. Trwa trzeci - ostatni rok przygotowania formacyjnego do jubileuszu 450-lecia obecności SM
w Polsce. Patroni tego roku: św. Jan Paweł II i sł. b./bł. Stefan kard. Wyszyński.
3. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o odpisanie 1% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich.
4. Ogólnopolski Dzień formacji dla aspirantów, którzy przygotowują się do złożenia przyrzeczenia sodalicyjnego, i dla kandydatów, przygotowujących się do ślubowania sodalicyjnego, odbędzie się w sobotę 9 maja w Warszawie. Zgłoszenia do 6 kwietnia br.
5. Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne odbędą się w tym roku w dniach 2-5 lipca (czwartekniedziela) w Kalwarii Zebrzydowskiej. Temat: Biblijne korzenie Eucharystii. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Mariusz Szmajdziński, biblista. Koszt udziału w rekolekcjach: 400 zł.

